VAKANTIE
DOE B OE K
Kle ur plate n / Puzze ls / Re cep t / Zomerse t ips

INHOUD

Welk vakantietype 4
ben jij?

Kleurplaat

6

Recept

7

Zoek
de 6 verschillen

Woordzoeker

9

Picknick
checklist

10

Zomerse salade.

Tijd voor vakantie!   
Heb jij ook zoveel zin in de zomer?
De Corso wel!
In dit vakantieboekje vind je puzzels, een kleurplaat, een quiz en een zomers recept.
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Zo hoef jij je niet te vervelen in de vakantie.
Veel plezier en een hele fijne zomer gewenst!

We horen graag jouw mening!
Wat vind je van dit vakantieboekje?
Stuur je tips en tops naar: corso@cordaan.nl
Dank je wel voor je reactie.
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Om de hete zomer in
Amsterdam door te komen.
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WELK VAKANTIETYPE BEN JIJ?

Omcirkel het cijfer bij het antwoord die het meest bij jou past.
Je wordt wakker en denkt als eerste:
1. Ik draai me nog lekker een keer om en blijf nog even liggen.
2. Wat ga ik vandaag voor leuke plekken bezoeken?
3. Tijd om in beweging te komen. Waar zijn mijn sportschoenen?
4. Hoeveel dagen nog tot het kerstmis is?
Jouw ideale zomerweer is:
1.	Zoveel mogelijk zon zodat je lekker onderuit kan op jouw handdoek in het park
of op het strand.
2. Zonnig maar niet te heet zodat je erop uit kan gaan.
3. Het maakt niet zoveel uit. Jij houdt sowieso van de buitenlucht.
4. Koud, kouder, koudst: Heerlijk, dan kan je weer je warme wintertrui aan.
Wat kook of eet jij het liefste?
1. Ik laat liever voor mij koken of bestel/haal iets.
2.	Buitenlands eten: Je vindt het leuk en lekker om verschillende soorten eten
te proeven uit verschillende landen.
3. Zolang het maar gezond is. Je houdt van groenten zodat jij je vitamines binnenkrijgt.
4. Stamppotten. Heerlijk in de winter en zelfs ook in de zomer.
Waar kijk jij het liefst naar op tv?
1. Films of muziek. Zolang je maar lekker onderuit kan zonder te veel na te denken.
2.	Reisprogramma’s: Zo lijkt het net alsof je op vakantie bent en leer je een hoop
over andere landen en culturen.
3. Sport: Van voetbal tot aan darts. Jij houdt van heel veel soorten sport.
4. Familieprogramma’s en quizzen met veel gezelligheid.
Je gaat op vakantie. Wat heb jij sowieso in jouw koffer of tas ingepakt?
1. Oordopjes: Zo kan je ongestoord genieten van rust en jouw favoriete muziek.
2. Een reisgids of kaart: Jij wil de omgeving kunnen ontdekken.
3.	Een badpak, zwembroek of bikini: Jij kan niet wachten om lekker het water in te duiken.
4. Kaarsjes: Je wilt het graag gezellig en knus maken tijdens de zwoele zomeravonden.
Wat is jouw favoriete muzieksoort?
1. R&B (Rhythm & Blues): Lekker relaxt.
2.	Wereldmuziek: Afrikaans, Spaans, Italiaans en noem maar op welke talen
nog meer.
3. Dance: Iets met tempo waar je lekker op kunt bewegen.
4. Ballads: Heerlijk weg zwijmelen bij mooie, langzame nummers.

Kijk nu na welke cijfers je het meest hebt omcirkeld. Het cijfer dat jij het vaakst hebt gekozen,
is het type dat jij bent op vakantie. Lees op de volgende bladzijde welke type jij bent.

TYPE 1: DE ONTSPANNER
Jij doet het liefst zo min mogelijk als je vakantie hebt.
Even tijd voor rust! Daar kan jij van genieten.
Gewoon lekker onderuit in het zonnetje op je handdoek in het park.
Of vanaf een terrasje lekker mensen kijken.

TYPE 2: DE TOERIST
Het liefst ga jij elke dag op pad om iets leuks te doen.
Naar een dierenpark of een pretpark. Jij wil graag nieuwe plekken ontdekken.
Zowel in het binnenland als in het buitenland.

TYPE 3: DE SPORTIEVELING
Fietsen, wandelen, skaten, zwemmen, tennissen, voetballen, frisbeeën.
Jij bent het liefst in beweging. Jij houdt niet van stil zitten.
In het park of op het strand ben jij het liefst in actie. Je bent fanatiek!

TYPE 4: HET GEEF-MIJ-MAAR-LIEVER-WINTER-TYPE
Zon? Hitte? Nee zeg, de zomer mag van jou overgeslagen worden!
Jij bent alweer aan het aftellen naar de kerst.
Geef jou maar de donkere, koude, knusse dagen.
Heerlijk met een warme kop chocomelk, lichtjes aan en knus met
een dekentje op de bank.
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RECEPT

KLEURPLAAT

Zomerse salade met watermeloen, feta en munt
Lekkere frisse en gezonde salade.
Heerlijk bij warm weer, een picknick of barbecue.
Bijgerecht voor: 4 personen
Ingrediënten:
• 1 Watermeloen (niet te groot)
• 1 Komkommer
• 1 Rode peper (zaadjes verwijderen)
• 100 gram feta
• 3 Eetlepels vers limoensap
• 16 Blaadjes verse munt
• Zwarte peper en zout
Zo maak je de salade:
•S
 nijd de watermeloen in dunne plakken. Snijd daarna in blokjes.
De zaden kun je erin laten. Of eruit halen. Wat je wilt.
•S
 nijd de komkommer in plakjes. Snijd de plakjes in kwartjes.
•H
 aal de zaden uit de rode peper. Snijd de rode peper in hele kleine stukjes.
Was daarna goed je handen.
•S
 nijd 100 gram feta in kleine blokjes.
•D
 oe de watermeloen, de komkommer, de feta en de rode paper in een bak.
Of leg op een schaal.
•D
 oe er een klein beetje zout en peper bij.
•B
 esprenkel met 3 eetlepels limoensap.
•S
 nijd 16 muntblaadjes fijn en doe bij de salade.
•H
 ussel alles door elkaar.
EET SMAKELIJK!
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ZOEK DE 6 VERSCHILLEN

© kinderkleurplaten.nl
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WOORDZOEKER

BARBECUE
BUNGALOW
HOTEL
KOFFER
MUGGEN
PASPOORT
PICKNICKEN

REIZEN
SLIPPERS
STRAND
STRANDLAKEN
TERRAS
VENTILATOR
WARM

Heb je alle woorden gevonden? Goed gedaan!

IJSJES
ZEE
ZOMER
ZON
ZONNEBRAND
ZWEMBROEK
ZWETEN

Oplossing:
Streepje onder zon, wolkje onder vliegtuig, raam vliegtuig, toren, schoenzool, sproetje op wang
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PICKNICK CHECKLIST

WAT NEEM JE MEE IN JE PICKNICKMAND?
Met mooi weer kunnen we gaan picknicken!
In een park, het bos, bij het water, aan de gracht.
Picknicken kan overal.
Kies zelf een mooi plekje uit.
Neem lekker eten, drinken en muziek mee.
En natuurlijk gezellige mensen.
Met deze handige tips vergeet je niks.
Kun jij alles afvinken?
Dan kan jouw picknick beginnen.
Veel plezier!
DIT HEB JE NODIG:
n Grote tas of picknickmand
n Borden, schaaltjes
n Bekers
n Bestek
n Groot kleed om op te zitten
n Een doekje, keukenpapier of servetjes
n Een speaker om muziek af te spelen
n Spelletjes: bijvoorbeeld kaarten, een voetbal of badminton
n Een vuilniszak voor het afval

IDEEËN VOOR ETEN:
•Hapjes: gesneden groente en fruit, gevulde
wraps, gehakt- of groenteballetjes, hartige
taart.
•Snacks: chips, nootjes, olijven, stokbrood
met kruidenboter of dipsausjes.
•Salade: bijv. couscoussalade of de Zomerse
Salade pagina 7 van dit vakantieboekje
•Zoetigheid zoals koek en snoep.
•Drinken: neem genoeg mee!

KLEURPLAAT
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TIPS OM DE HETE ZOMER IN AMSTERDAM DOOR TE KOMEN
1 GA LEKKER ZWEMMEN!
Op een hete zomerdag is niets zo lekker als frisse plons in het water.
Wist je dat je in Diemerpark en het Amsterdamse Bos ook kunt zwemmen?
Liever naar een buitenzwembad? Ga dan naar De Mirandabad of Noorderparkbad.
2 BLIJF DRINKEN!
Neem altijd een flesje met water mee als je op pad gaat. Genoeg water drinken is belangrijk.
Door je eigen flesje bespaar je geld. En het is beter voor het milieu!
3 KIES VAKER VOOR LICHT EN GEZOND ETEN!
Zoals een frisse, groene salade. Dat bevat veel vocht en zorgt ervoor dat je niet uitdroogt!
4 EET EEN LEKKER IJSJE
Zet je tanden in iets ijskouds en zoets voor een echt zomergevoel!
Er zijn heel veel ijssalons in Amsterdam.
5 VERGEET JEZELF NIET IN TE (LATEN) SMEREN!
Rondlopen met een lijf dat gloeit en vervelt is geen pretje. Houd je huid gezond met zonnebrandcrème
factor 30. Wist je dat je langer bruin blijft als je niet verbrand? Smeer je dus goed in! Het liefst om
de 2-3 uur.

